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КОПЕНХАГЕН – Дански премијер Ларс Локе Расмусен објавио је владин план оштре
двогодишње штедње, чији је циљ да се економски показатељи земље, а посебно
буджетски дефицит, ускладе са захтевима Европске уније.

  

Владин "План рестаурације" предвиђа, између осталог, замрзавање социјалних давања,
одлагање планираног ублажавања пореског оптерећења и смањење министарских
зарада за пет одсто.

  

"Влада је покренула овај план како би земља изашла из кризе и обезбедила напредак",
рекао је Расмусен на конференцији за новинаре, истичући да "уколико у предстојеће две
године Данци буду ујединили напоре и трошили само оно што имају, рачун ће бити
плаћен".

  

Дански премијер је истакао да се не уводе рестрикције, већ се само тражи од свих
грађана да у предстојећих 730 дана располажу оним што имају данас, пренела је руска
агенција Итар Тас.

  

"Сва давања ће бити замрзнута на садашњем нивоу и неће се усклађивати са
инфлацијом у наредне две године", рекао је Расмусен, додајући да су министри
пристали да им у том периоду зараде буду смањене за пет одсто.

  

Наглашавајући да су то непопуларне мере и тежак задатак, он је указао да су такви
потези исправни, али и да ће свакако утицати на стандард свих грађана.

  

"Ми нисмо у положају Грчке, Шпаније или Португалије, али морамо да задржимо будност
и благовремено плаћамо своје рачуне, како бисмо из кризе изашли без дугова", рекао је
Расмусен.

  

Данска влада је раније већ захтевала од локалних власти да замрзну трошкове у
предстојеће две године, што би требало да резултира уштедом 13,5 милијарди круна.
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"Планом рестаурације" влада у Копенхагену намерава да уштеди 24 милијарди круна
(четири милијарде долара) у предстојеће две године, чиме ће смањити буджетски
дефицит са садашњих 5.5 одсто бруто домаћег производа на три одсто, колико је
прописано у ЕУ.

  

(Танјуг)
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